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PROCES-VERBAL
nr. 2 din y^* 07.2013
al şedinţei Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului
Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anii 2014-2016
A prezidat şedinţa: dl Dumitru GODOROJA, Viceministru al economiei, preşedinte al
Grupului de lucru
Au fost prezenţi: 23 participanţi, membrii Grupului de lucru (lista se anexează)

S-a discutat:
1.

Proiectul Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat;

2.

Subprogramele bugetare şi acţiunile care nu au acoperire financiară;

3.

Sarcinile, responsabilităţile, termenii de prezentare a contribuţiilor finale pentru
Strategie.

Au luat cuvîntul:
Dl. Dumitru GODOROJA, Viceministru al economiei, a deschis şedinţa, salutînd
membrii Grupului de lucru şi comunicînd modalitatea de lucru în cadrul şedinţei. A propus să fie
discutat fiecare subprogram în parte, în special acţiunile neacoperite financiar şi să fie aduse
argumente privind relevanţa acestor acţiuni şi a sumelor propuse.
Dl Denis JELIMALAI, director Organizaţia pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea
Exporturilor, a prezentat acţiunile din cadrul subprogramului „Promovarea exporturilor" propuse
spre finanţare. A explicat importanţa acestor acţiuni în promovarea exporturilor, menţionînd că
sunt necesare surse financiare suplimentare (1 mln. lei) pentru realizarea unor acţiuni de
promovare a produselor de mobilă, subliniind că este o ramură care a marcat creştere relativ
mare în ultimul an (de la 0,8% în PIB la 1,8% în PIB în timp relativ scurt), şi că este un domeniu
de perspectivă. De asemenea, s-a referit la necesitatea suplinirii cu finanţe a acţiunii privind
organizarea participării Republicii Moldova la Expoziţia Mondială „Milano 2015", menţionînd
că este o acţiune prioritară înscrisă în Planul de activitate a Guvernului.
Dl Iurie NASTAS, consultant, Ministerul Finanţelor, a întrebat dacă există un deviz de
cheltuieli pentru această acţiune, şi dacă au fost divizate cheltuielile operaţionale.
Tatiana CERCHEZ, Direcţia politici investiţionale şi de promovare a exporturilor, a
prezentat devizul, menţionînd că sunt cifre estimative si că încă nu a fost încheiat contractul

pentru executarea lucrărilor. Dl Viceministru a mai subliniat încă o dată importanţa identificării
surselor financiare pentru această acţiune (15 mln. pentru 2014 şi 15 mln pentru 2015).

Dna Ala PTNZARI, şef direcţie Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a propus
includerea MAIA în lista instituţiilor ce au implicaţie în dezvoltarea sectorului privat, deoarece
participă la acţiuni de promovare a exporturilor a produselor agricole, industriei alimentare.
Dna Valentina VEVERIŢA, şef Direcţie politici de dezvoltare a întreprinderilor mici şi
mijlocii, a prezentat acţiunile care nu au acoperire financiară din cadrul subprogramului
"Susţinerea businessului mic şi mijlociu". A argumentat necesitatea includerii acţiunii privind
crearea fondului pentru susţinerea ÎMM. Conform Legii, care actualmente se află la Guvern spre
aprobare este prevăzut alocarea din buget a unei sume echivalente cu 0,2% din ponderea ÎMM în
PIB. A menţionat ca la moment Programele de susţinere a ÎMM sunt finanţate prin intermediul
matricei de politici cu suportul partenerilor de dezvoltare. Odată ce termenul de implementare a
matricei respective expiră, Guvernul trebuie să asigure durabilitatea şi continuitatea programelor
de susţinere a ÎMM. S-a decis ca sumele pentru acţiunea respectivă să fie indicate începînd cu
anul 2015, deoarece pentru 2014 finanţarea este acoperită de matricea de politici.
Dl Eduard HÂDEI, director adjunct, Camera de Licenţiere a prezentat activităţile din
subprogramul "Reglementarea prin licenţiere". A argumentat necesitatea finanţării acţiunilor
precum promovarea serviciului e-Licenţiere, dezvoltarea capacităţilor tehnice a acestuia şi a SIA
Registru Unic de Licenţiere, menţionînd că sunt nişte acţiuni importante care facilitează
activitatea de întreprinzător. Asigurarea accesul la SI e-Licenţiere este în permanenţă solicitat de
toate structurile, inclusiv şi de APC. A menţionat că sumele neacoperite planificate vor fi
restînse de la circa 700 mii lei la circa 400 mii lei, iar varianta finala va fi expediată prin e-mail.
Dna Olga BADANOVA, şef Direcţie dezvoltarea tehnologică şi competitivitate, a
prezentat acţiunile din domeniul dezvoltării industriei. A menţionat că sectorul industrial nu a
fost inclus pînă în prezent în programarea bugetară. A propus includerea activităţilor din sector
în cadrul programului bugetar "Dezvoltarea industriei". A menţionat că o direcţie nouă pentru
Republica Moldova este dezvoltarea clusterelor care este un model răspîndit în economia
mondială pentru susţinerea industriei. A subliniat ca Republica Moldova poate obţine un proiect,
care ar contribui

la susţinerea

şi dezvoltarea capacităţilor

instituţionale în

domeniul

industrializării clusteriale, dar care necesită contribuţie din partea statului. în acest context a fost
prevăzuta suma de 271 mii lei. A menţionat că o altă direcţie importantă pentru dezvoltarea
industriei sunt parcurile industriale. Legea privind parcurile industrial a fost adoptată în 2010,
ulterior prin Hotărîri de Guvern au fost deschise 4 parcuri industriale. S-a solicitat bani pentru
reabilitarea infrastructurii PI Tracom, şi PI "Răut".
Dl. Dumitru GODOROJA, Viceministru al economiei, a confirmat importanta parcurilor
industriale, însă a spus că trebuie de revăzut sumele, în sensul indicării unor sume reale.

In concluzie, s-a decis:
-

Pînă miercuri, 17 iulie, 2013 toţi membrii Grupului de Lucru vor prezenta contribuţiile
finale la Strategia sectorială de cheltuieli pentru dezvoltarea sectorului privat Direcţiei
analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor. Pentru acţiunile care nu au acoperire
financiară se vor prezenta Note de argumentare detaliate, prin care se va justifica
relevanţa acţiunilor şi a sumelor incluse.

-

Joi, 18 iulie, 2013 proiectul va fi prezentat Cancelariei de Stat spre coordonare

-

Vineri, 19 iulie Strategia finală va fi prezentată Ministerului Finanţelor.
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